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พระมิ่งขวัญปวงประชา

พระเอยพระมิ่งขวัญธรรม์เพริศแพร้ว  พระภูมิพลฯ คือแก้ววับแววฉาย

เป็นราชาแห่งมณีสีแพรวพราย    ราษฎร์ทัง้หลายจงึมสีขุสิน้ทกุข์ภยั

ด้วยพระทศพิธราชธรรมน�าประเทศ  เจ็ดสิบปีส่องพระเนตรทรงแก้ไข

เจ็ดสิบปีที่ครองราชย์ชนชาติไทย    สิบสามตุลาเสด็จไปสู่พรหมา

ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า   ไทยโศกเศร้าหม่นหมองร้องให้หา

ทุกเรือนกลุ่มชุ่มฉ�่าด้วยน�้าตา    ทุกใบหน้าหมองคล�้าน�้าตานอง

ขอดวงพระวิญญาณสถิตสถานพิมานมาศ  ผ่องผุดผาดเป็นราชามณีมิมีสอง

พระองค์คือหัวใจไทยขวานทอง    โลกแซ่ซ้องโศกเศร้านักรักพระองค์

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์

พฤหัสบดี ๑๓ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙
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หนาวเหน็บหัวใจไปทุกหน
เหลือทนเก็บง�าไม่ร�่าไห้
ใจคนทั้งชาติแทบขาดใจ

สุดอาลัยเหมือนสิ้นหลักที่พักพิง

กิ่งไม้ค้อมกิ่งนิ่งสงบ
ก้านดอกเอนทบสงบนิ่ง
หมู่ใบสงบใบไม่ไหวติง

ทุกสิ่งสงบหนาวอย่างร้าวใจ

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ไทยทั้งชาติส�านึกแน่พร้อมแก้ไข
น�าค�าสอนค�าเตือนเหมือนธงชัย

พาชีวิตก้าวไปในทางดี

ข้าวรพุทธเจ้าปวงชาวไทย
เกิดชาติใดแทบบาทองค์พระทรงศรี

ขอเดชะส่งพระองค์วงศ์จักรี
สู่ทิพย์ที่สถานพิมานฟ้า

ปวงพสกนิกรชาวไทยน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า ดร.เลิศชาย ศิริชัย
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 มาจากฟ้าเสด็จกลับประทับฟ้า    มหาราชาสถิตในใจทั้งผอง
มวลน�้าตาประชาไทยที่ไหลนอง      คือค่าของจงรักและภักดี
 “วลัยลักษณ์”นามพระราชทานสานมิ่งขวัญ    ส�านึกมั่นพระมหากรุณาธิคุณบุญศักดิ์ศรี
พระคือผู้รวมความหวัง ทั้งหมดนี้     กี่เดือนปีล้วนประจักษ์ รัก นิรันดร์
 ถวายใจเป็นพระราชกุศลบุญล้นเกล้า     ถวายเจ้าชีวิตด้วยจิตมั่น
ถวายองค์ราชาเหนือราชัน          น้อมชีวันพลีกายถวายงาน
สองเนตรพรายน�้าตาพร่างพลางเศียรน้อม      บังคมพร้อม ตั้งสัตย์ อธิษฐาน
 ตามรอย พระบาท นาถภูบาล       สืบสาน ท�าความดี ชั่วชีวิต

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
กวินสรา สุดใจ นักศึกษา หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ  ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

 ค�่าสิบสามตุลาคมอันขมขื่น        ไทยสะอื้นครวญคร�่าสุดก�าสรวล
เหมือนฟ้าดับโลกหยุดฉุดทั้งมวล     ทั้งเเผ่นดินอาบล้วนถ้วนน�้าตา
 เเถลงการณ์ชี้ชัดรัฐราษณ์รู้            ใจหดหู่อาลัยไห้โหยหา
อยากขอเป็นเพียงฝันคั่นเวลา        ตื่นขึ้นมายังเหมือนเก่าเหล่าข้าไทย
 ปาฏิหารย์ไม่เกิดเเล้วเเก้วกระหม่อม   ปวงข้าน้อมศิระการจิตสั่นไหว               
เมื่อพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย     เหล่าข้าไทยไร้พระองค์ทรงชี้น�า
 ทุกรอยธรรมน�ารอยทางสร้างรอยชาติ   รอยพระบาทที่ยาตราทุกเช้าค�่า
สรรโครงการล้านโครงสร้างวางภาพจ�า    เจ็ดทศวรรษทรงท�าน�าทางมา
 จะอยู่กันอย่างไรต่อไปนี้               เมื่อไม่มี “องค์ภูมิพล” ล้นเกศา
มืดสิบทิศจิตขลาดปาดน�้าตา        เเต่ศรัทธายังข้นเข้มล้นหัวใจ 
 สืบสานราชปณิธานล้านดวงจิต        ส่งพระวิญญาณจงสถิตเเดนนิรัติศัย
น้อมร�าลึกพระมหากรุณาสุดอาลัย       เกิดชาติใดขออยู่ใต้ร่มใบบุญ

น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
นายศักดา  ไชยภาณุรักษ์  นักศึกษา หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ  ส�านักวิชาศิลปศาสตร์
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	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีน้อมเกล้าฯ	ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

มหติลาธเิบศรามาธบิด	ีจกัรีนฤบดนิทร	สยามมนิทราธริาช	บรมนาถบพติร		สูส่วรรคาลยั	เมือ่วนัศกุร์ที	่14	ตลุาคม	

2559	เวลา	13.00	น.	ณ	โถงอาคารไทยบุรี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.สุรินทร์	ไหมศรีกรด 

รกัษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการและกจิการต่างประเทศ	เป็นประธาน	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	

บุคลากร	และนักศึกษา	เข้าร่วมกว่า	1,000	คน

 รองศาสตราจารย	์ดร.สรุนิทร์	ไหมศรกีรด	กลา่วส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญ	เป็นศูนย์รวมใจของชนชาวไทยทั้งชาติ	พระองค์เป็นผู้มี

พระปรีชาในศิลปวิทยาการหลายแขนง	อาทิ	ดนตรี	วรรณคดี	การต่างประเทศ	วิทยาศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	

และเกษตรศาสตร์	อกีทัง้ทรงพระปรีชาอย่างหาทีเ่ปรียบมไิด้ในการพัฒนาประเทศ	เพือ่บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุแก่พสก

นิกรทั่วทุกภูมิภาค	ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช	พระองค์ทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	โครงการ

พัฒนาลุ่มน�้าปากพนัง	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และคุณูปการอีกนานัปการในการแก้ไขปัญหาความเดือด

ร้อนของราษฎร	ส�าหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทรงมีพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงพระราชทานนาม

ของสถาบันแห่งนี้ว่า	“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”	อันเป็นมิ่งมงคลแก่เหล่าคณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษาและ

ศิษย์เก่า	อย่างหาที่สุดมิได้

	 จากนั้น	ได้อ่านบทกลอนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	“พระมิ่งแก้ว	

พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลยเดช”

											 	 พระเอยพระมิ่งแก้ว	 ภูมิพล	พ่อเอย

	 พระเสด็จสู่เมืองบน	 ภพแก้ว

	 ชลเนตรเอ่อนภดล	 ไหลหลั่ง

	 ราษฎร์ทุกข์ทับคลาดแคล้ว	 ปิ่นเกล้าภูมิพล

	 	 ผลพระทรงก่อเกื้อ	 ทศธรรม	พ่อเอย

	 เจ็ดสิบปีทรงน�า	 สุขให้

	 ยุรยาตรทนตรากตร�า	 ทุกถิ่น	ไทพ่อ

	 ขอพระวิญญาณได้	 สู่ฟ้าเสวยสวรรค์

	 โอกาสนี	้ผูเ้ข้าร่วมพธินีอัมเกล้าฯ	ถวายอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

สู่สวรรคาลัย	ได้พร้อมใจกันยืนไว้อาลัยเป็นเวลา	9	นาที	และร่วมลงนามถวายอาลัย	เป็นอันเสร็จพิธี	

	 ทัง้นีม้หาวทิยาลัยได้จดันทิรรศการเทดิพระเกยีรต	ิ	และเชิญร่วมลงนามถวายอาลยัพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บริเวณชั้น	2	ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ 

ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  สู่สวรรคาลัย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุ จ�านวน ๘๙ รูป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

	 เม่ือวันอังคาร	ที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๙	 เวลา	

๐๖.๐๐	น.	ณ	บริเวณลานเพลินตา	อาคารไทยบุร	ี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมตักบาตรพระ

ภิกษุ	จ�านวน	๘๙	รูป	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

และร่วมอธิษฐานจิตน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และร่วมถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน	โดยมี	พระเทพ

วินยาภรณ์	 เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	ประธานฝ่ายสงฆ์	พร้อมด้วย

พระภิกษุ-สามเณร	จ�านวน	๘๙	รูป	จากวัดต่างๆ	ใน

พื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช	ร่วมรับบิณฑบาตจาก

คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและ

ประชาชนในอ�าเภอท่าศาลา	จ�านวนกว่า	๕๐๐	คน	

	 โอกาสนี	้ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สวุทิย์	วฒิุสทุธิ

เมธาว	ีรกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร	จดุธปู

เทียนบูชาพระรัตนตรัย	อาจารย์	ดร.เลิศชาย	ศิริชัย	

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย	ถวายราชสักการะหน้า

พระบรมสาทิศลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช	จากนั้น	พระเทพวินยาภรณ์	

เจ้าอาวาสวดัพระมหาธาตวุรมหาวิหาร	พร้อมพระภิกษุ

ทั้ง	๘๙	รูป	ร่วมกันสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์	
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	 เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2559	เวลา	19.00	น.	ที่

อาคารไทยบุรี	 	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสวด

พระอภิธรรมบ�าเพ็ญกุศลสัตตมวาร	 (7	วัน)	และ

ปฏิบตัภิาวนา	เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ	ถวาย

เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช	โดยมีผู้บริหารคณาจารย์พนักงาน	

และนักศึกษาเข้าร่วม	ประมาณ	150	คน

									โอกาสนี้	กิจกรรมก่อนพิธีการ	นายสิทธิวัฒน์	

เกลี้ยงกลม	นักศึกษาชั้นปีท่ี	3	ส�านักวิชาพยาบาล

ศาสตร์	ได้แสดงเดี่ยวไวโอลิน	พร้อมกับการขับร้อง

บทเพลงพระราชนิพนธ์	 โดยนางสาวกานต์ชนก	

รุ่งเรืองยศ	ชั้นปีที่	2	ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	การอ่าน

บทร้อยกรองถวายอาลัยโดย	นางสาวกวินสรา	สุดใจ	

และนายศักดิ์ดา	ไชยภานุรักษ์	นักศึกษาหลักสูตร

ไทยศึกษาบูรณาการ	ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	จาก

นั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุวิทย์	วุฒิสุทธิเมธาวี	

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ประธาน

ในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย		รองศาสตราจารย์	

ดร.สรุนิทร์	ไหมศรกีรด	รกัษาการแทนรองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศจุดเทียนธูป

เครื่องทองน้อย			

									หลังจากนั้นพระครูสิริธรรมาภิรัต	ประธาน

ฝ่ายสงฆ์จากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	ได้แสดง

การปรารถธรรม		พระสงฆ์	4	รูปสวดพระอภิธรรม		

พระสงฆ์สวดสดัปกรณ์	ประธานฝ่ายสงฆ์น�าปฏิบัติ

เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล	เป็นเวลา19	

นาที	จากนั้นเจ้าหน้าที่ท�าการลาดผ้าภูษาโยง		คณะ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าสดัปกรณ์	พระสงฆ์

อนุโมทนา	ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมร่วมกันกรวด

น�้า	รับพรเป็นอันเสร็จพิธี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายในพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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	 เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2559	ดร.เลิศชาย	ศิริชัย	

รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	พร้อม

ด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่และนักศึกษาไปแจกริบบิ้นให้แก่

ประชาชนในตลาดอ�าเภอท่าศาลา	จ.นครศรธีรรมราช	น�า

ไปติดเสื้อเพ่ือน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

	 ทั้งนี้	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์	จ�านวนกว่า	100	คน	โดยการน�าของ	ดร.เลิศชาย 

ศิริชัย	รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	ได้

ร ่วมกันประดิษฐ์ริบบิ้นด�าในหลากหลายรูปแบบใน

กิจกรรมประดิษฐ์	“ริบบิ้นรวมใจ		อาลัยพ่อหลวง” 

จัดข้ึนเม่ือวันที่	20	ตุลาคม	2559	ณ	ห้องโถงชั้นล่าง	

อาคารไทยบุรี	ก่อนที่จะน�าไปแจกจ่ายให้แก่ประชน	ได้

ร่วมกันถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่	22	ตุลาคม	2559	

 จากการน�าริบบิ้นไปแจกบริเวณตลาดอ�าเภา

ท่าศาลาในครั้งนี้ได ้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้า

และประชาชนเป็นอย่างมาก	ทั้งยังขอให้มหาวิทยาลัย

ประดิษฐ์ริบบ้ินเพ่ิมเติมเพ่ือแจกให้ประชาชนอย่างทั่วถึง	

เพ่ือทีป่ระชาชนทกุหมูเ่หล่าจะได้ร่วมกันถวายความอาลยั

แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯได้อย่างสมพระเกยีรติ		

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมประดิษฐ์และแจก “ริบบิ้นรวมใจ” 

ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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	 	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	Walailak	University

(อักษรย่อ:มวล.)	 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้

ตอนบน	ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์

พทุธศกัราช	2535	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	มรูีปแบบเป็น	

“มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐบาล”	เป็นมหาวิทยาลัย

สมบูรณ์แบบ	(Comprehensive	University)	 ท่ีมีการ

พฒันาสภาพแวดล้อมให้มลีกัษณะเป็นเมอืงมหาวทิยาลัย

ในรปูแบบ	Residential	University	และเป็นมหาวทิยาลยั

เพื่อชุมชน	

	 เม่ือวนัที	่8	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2535	พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อม	พระราชทานนามว่า	“มหาวทิยาลยั

วลัยลักษณ์”	อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี

	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพื้นที่ทั้งหมดให้เป็น

แหล่งศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ	ในลกัษณะ

อุทยานการศึกษา	ซึ่งเมื่อวันที่	21	มกราคม	พ.ศ.	2539

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภมูพิลอดลุยเดช	พระราชทาน

ชื่ อ 	 “ อุ ท ย า น ก า ร ศึ ก ษ า

เฉลิมพระเกียรติ”	 และเป ็น

มหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขตเดียว	

โดยก�าหนดให้จดัระบบการศึกษา

แบบไตรภาค	(Trimester	Sys-

tem)	โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น	 3	ภาคการศึกษา	มี

ระบบสหกิจศึกษา	 (Coopera-

tive	Education)	ท่ีนกัศกึษาได้ฝึกปฏบิติังานจรงิในสถาน

ประกอบการท้ังในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน	ซึง่ท�าให้

นกัศกึษาทีจ่บการศกึษาจากมหาวทิยาลยัวลัยลักษณ์	

มีท้ังความรู้ทางวิชาการและมีความช�านาญในทางปฏิบัติ

ควบคู่กัน

	 นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช	ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	พุทธศักราช	2535	เมื่อ

วันท่ี	29	มีนาคม	พุทธศักราช	2535	มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์	มีความก้าวหน้าและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน	ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ

อุดมศึกษาแก่เยาวชนในภาคใต้และภูมิภาคต่าง	ๆ	พร้อม

ทั้งด�าเนินงานด้านการเรียนการสอน	ผลิตบัณฑิต	การ

วิจัย	การบริการวิชาการ	เพื่อสนองตอบต่อการแก้ปัญหา

และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน	รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด�าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



รับฟังรายการ “นานาสาระ” ทางสถานี เชิญชมรายการ 

     “วลัยลักษณ์สู่สังคม”
	 									สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	จ.สุราษฎร์ธานี FM 88.75 MHz. 

                    AM. 1242 MHz.  ทุกวันศุกร์  เวลา 17.30 - 18.00 น.

สวท.ระนอง FM107.25 MHz  ทุกวันเสาร์  เวลา 15.05 - 15.35 น.

สวท.ตะกั่วป่า	จ.พังงา FM 90.25 MHz.  ทุกวันเสาร์  เวลา 11.05 - 11.35 น.

สถานีวิทยุเทศบาลนครศรีธรรมราช FM 88.5 MHz.  ทุกวันเสาร์  เวลา 10.00 - 10.30 น. 

สถานีวิทยุท่าม้าซิต้ีเรดิโอ FM 88.00 MHz  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 - 10.00 น.

สวท.นครศรีฯ FM 93.50 MHz  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.05 - 17.35 น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	จ.สงขลา AM 558 KHz.  ทุกวันจันทร์  เวลา 19.30 - 20.00 น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	จ.กระบ่ี AM 963 KHz.  ทุกวันจันทร์  เวลา 06.30 - 07.00 น.

สถานีวิทยุกองทัพภาคที่	4 AM 1044/684 KHz.  ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 21.10 - 21.35 น.

สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz.  ทุกวันอังคาร เวลา 18.30 - 19.00 น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	กรุงเทพมหานครและเครือข่ายท่ัวประเทศ 

FM 92 MHz. AM 1161 KHz.  ทุกวันพุธ  เวลา 18.30 - 19.00 น.

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สวท.ทุ่งสง	FM 97 MHz. 

 ทุกวันอาทิตย์  เวลา 08.30 - 09.00 น.

สวท.สตูล	FM 95.5 MHz.

 ทุกวันเสาร์  เวลา 16.30 - 17.00 น.

สวท.ทุ่งสง	AM 963 MHz.

 ทุกวันเสาร์  เวลา 08.30 - 09.00 น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	จ.กระบี่		

 ทุกวันอาทิตย์  เวลา 08.00 - 08.30 น.

ฟังรายการวิทยุ ปริทัศน์วัฒนธรรม

ทุกวันอังคาร	เวลา	16.30	-	17.00	น.

และรับชมย้อนหลังได้ที่ http://dpr.wu.ac.th

	 วันที่	๒๕-๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๙	อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัด

โครงการด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ให้บริการย้อมผ้า

แก่บุคคลทั่วไป	ณ	บริเวณลานจอดอาคารวิชาการ	7	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บริการย้อมผ้าฟรี


